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ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ 1

Ø Το πεπτικό σύστημα αποτελείται από όργανα και
αδένες.

Ø Το σύνολο των οργάνων ονομάζεται γαστρεντερικός
σωλήνας.

Ø Ο γαστρεντερικός σωλήνας αρχίζει από το στόμα και
καταλήγει στον πρωκτό.

Ø Χωρίζεται σε διάφορα μέρη: 1. στοματική κοιλότητα
2. φάρυγγα
3. οισοφάγος
4. στομάχι
5. λεπτό έντερο
6. παχύ έντερο



ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ 2

Ø Οι αδένες του πεπτικού συστήματος συμβάλλου στην λειτουργία της πέψης
και διακρίνονται σε μικρούς και μεγάλους.

Ø Οι μικροί αδένες βρίσκονται στο τοίχωμα του γαστρεντερικού σωλήνα.

Ø Οι μεγάλοι αδένες, δηλαδή οι παρωτίδες , οι υπογνάθιοι , οι υπογλώσσιοι , το
ήπαρ , και το πάγκρεας εκβάλλουν με τους εκφορητικούς τους πόρους στον
αυλό του γαστρεντερικού σωλήνα. 



Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

q Η στοματική κοιλότητα χωρίζεται με
τους φραγμούς των δοντιών σε δύο
μοίρες : 



ΓΛΩΣΣΑ 1

Ø Αποτελείται από μύες
Ø Είναι ευκίνητο όργανο
Ø Η γλώσσα βρίσκεται στο έδαφος του στόματος
Ø Χρησιμεύει για διάφορες λειτουργίες όπως της

μάσησης, της ομιλίας και της γεύσης



ΓΛΩΣΣΑ 2



ΓΛΩΣΣΑ 3

Ø Οι μυκητοειδείς, οι φυλλοειδείς και οι περιχαρακωμένες
θηλές έχουν γευστικούς κάλυκες, δηλαδή από ειδικά
κύτταρα για τη γεύση

Ø Αυτά τα κύτταρα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε
όλη την επιφάνεια της γλώσσας , γι΄ αυτό
αντιλαμβανόμαστε το γλυκό στην κορυφή , το ξινό και το
αλμυρό στα πλάγια και το πικρό στο πίσω μέρος της
γλώσσας



ΥΠΕΡΩΑ

ü Είναι το πάνω τοίχωμα της κυρίως στοματικής κοιλότητας, την
οποία χωρίζει από τις ρινικές κοιλότητες. 

ü Διαιρείται σε δύο τμήματα : 1) Τη σκληρή υπερώα που είναι το μπροστινό τμήμα
της υπερώας και σχηματίζεται από οστά (υπερώιο
οστό και την άνω γνάθο)

2)  Τη μαλακή υπερώα που είναι το πίσω μέρος της
υπερώας και δεν έχει οστά

ü Η μαλακή υπερώα καταλήγει πίσω στη σταφυλή, η οποία κατά την
κατάποση ανεβαίνει και φράσει την είσοδο προς τη ρινική κοιλότητα για να
μην μπουν οι τροφές σε αυτήν

ü Η υπερώα συμμετέχει στην ομιλία με το σχηματισμό των φθόγγων
ü Κατά τον ύπνο με ανοιχτό το στόμα στην ύπτια θέση (ανάσκελα) η μαλακή

υπερώα ταλαντεύεται από το ρεύμα του αέρα προκαλώντας το γνωστό μας
ροχαλητό



ΔΟΝΤΙΑ

v Τα δόντια είναι σκληρά όργανα τα οποία χρησιμεύουν για τη
μάσηση της τροφής

v Βρίσκονται μέσα στα οδοντικά φατνία των γνάθων και
συναρθρώνονται με ειδική σύνδεση τη γόμφωση

v Διακρίνονται σε νεογιλά και μόνιμα
v Τα νεογιλά βγαίνουν από την ηλικία των 6 μηνών περίπου και

ολοκληρώνεται η ανατολή τους έως την ηλικία των 2 ετών
v Είναι συνολικά είκοσι και αντικαθίστανται από τα μόνιμα
v Τα μόνιμα δόντια είναι 32 
v Ανάλογα με τη λειτουργία τους διαθέτουν το αντίστοιχο σχήμα
v Σε κάθε γνάθο (άνω και κάτω) υπάρχουν 16 δόντια κατανεμημένα

σε αντιστοιχία στο δεξιό και το αριστερό κομμάτι της γνάθου
v Τα δόντια αυτά είναι : a) 2 κεντρικοί και 2 πλάγιοι τομείς

(κοπτήρες)
b) 2 κυνόδοντες
c) 4 προγόμφιοι
d) 6 γομφίοι



Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ

o Σε κάθε δόντι υπάρχει η μύλη και η ρίζα ή ρίζες για τα πίσω
δόντια

o Η μύλη είναι το τμήμα του δοντιού το οποίο φαίνεται μέσα στη
στοματική κοιλότητα

o Η ρίζα είναι το τμήμα το οποίο βρίσκεται μέσα στο οστό
o Το κάθε δόντι αποτελείται από σκληρές ουσίες ,δηλαδή την

αδαμαντίνη , την οδοντίνη , και την οστέινη
o Και μαλακές ουσίες , δηλαδή τα αγγεία και τα νεύρα που

βρίσκονται στο κέντρο του δοντιού και ονομάζονται πολφός
o Το μεγαλύτερο μέρος των δοντιών αποτελείται από την

οδοντίνη
o Η οδοντίνη καλύπτεται στην περιοχή της μύλης από την

αδαμαντίνη και στην περιοχή της ρίζας από την οστέινη
o Η αδαμαντίνη είναι η πιο σκληρή ουσία του ανθρώπινου

σώματος



ΟΙ ΣΙΑΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ

q Οι σιαλογόνοι αδένες διακρίνονται σε μικρούς και μεγάλους

q Όλοι οι σιαλογόνοι αδένες παράγουν το σάλιο , το οποίο περιέχει
βλέννα , το ένζυμο πτυαλίνη (απαραίτητο για την πέψη στην
στοματική κοιλότητα) , κάλιο και άλλα ιόντα

q Το σάλιο χρησιμεύει στην κατάποση , στον αυτοκαθαρισμό της
στοματικής κοιλότητας , στην αίσθηση της γεύσης και στην πέψη
των τροφών

q Οι μικροί σιαλογόνοι αδένες βρίσκονται στο βλεννογόνο της
στοματικής κοιλότητας.

q Αναλόγως με τη θέση τους περιγράφονται σαν χειλικοί , παρειακοί, 
υπερώιοι και γλωσσικοί αδένες

q Οι μεγάλοι σιαλογόνοι αδένες είναι ζευγάρια (δεξιά – αριστερά) : οι
παρωτίδες, οι υπογνάθιοι και οι υπογλώσσιοι



ΠΑΡΩΤΙΔΑ

ü Είναι ο μεγαλύτερος από τους μεγάλους σιαλογόνους αδένες
ü Βρίσκεται κάτω από το δέρμα , στην οπισθογναθιαία διάρθρωση
ü Εκβάλλει με πόρο στο προστόμιο απέναντι από τη μύλη του 2ου

άνω γομφίου

ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΣ

ü Βρίσκεται κάτω από την κάτω γνάθο
ü Εκβάλλει με πόρο κάτω από τη γλώσσα

ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟΣ

ü Είναι ο μικρότερος από τους μεγάλους σιαλογόνους αδένες
ü Εκβάλλει κάτω από τη γλώσσα



ΦΑΡΥΓΓΑΣ

§ Είναι ινομυώδης σωλήνας μήκους 15 εκατοστών
§ Βρίσκεται μπροστά από την σπονδυλική στήλη και πίσω από

τις κοιλότητες της μύτης, του στόματος και του λάρυγγα, με
τις οποίες επικοινωνεί

§ Είναι αμυντικό όργανο γιατί περιέχει στα τοιχώματά του
λεμφικό ιστό (αμυγδαλές)

§ Εξυπηρετεί ταυτόχρονα το πεπτικό και το αναπνευστικό
σύστημα

§ Χωρίζεται σε τρείς μοίρες : 

a) Τη ρινική , η οποία βρίσκεται πίσω από τη ρινική
κοιλότητα

b) Τη στοματική , η οποία βρίσκεται πίσω από τη
στοματική κοιλότητα

c) Τη λαρυγγική , η οποία είναι πίσω από το
λάρυγγα



ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

Ø Ινομυώδης σωλήνας μήκους 30 εκατοστών περίπου
Ø Αποτελεί την προς τα κάτω συνέχεια του φάρυγγα και φτάνει

μέχρι το στομάχι
Ø Ξεκινάει από το ύψος του 6ου αυχενικού σπονδύλου και

φτάνει κατά περίπτωση στο ύψος του 10ου – 12ου

θωρακικού σπονδύλου
Ø Πορεύεται μπροστά από την σπονδυλική στήλη
Ø Χωρίζεται σε 4 μοίρες : 1) Την τραχηλική

2) Την θωρακική
3) Την διαφραγματική
4) Την κοιλιακή

Ø Δεν έχει παντού το ίδιο εύρος
Ø Τα στενότερα σημεία του είναι : 1) Στο όριο με το φάρυγγα

2) Στο ύψος του αορτικού τόξου
3) Στο ύψος του αριστερού

βρόγχου
4) Κατά το πέρασμά του από το

διάφραγμα

Ø Εξυπηρετεί μαζί με το φάρυγγα τη μεταφορά της τροφής από τη
στοματική κοιλότητα προς το στομάχι (λειτουργία της κατάποσης)



ΣΤΟΜΑΧΙ 1

o Είναι η προς τα κάτω συνέχεια του οισοφάγου και η πιο
πλατιά μοίρα του γαστρεντερικού σωλήνα

o Δεξιά του βρίσκεται το συκώτι
o Αριστερά του ο σπλήνας και ο αριστερός νεφρός
o Από κάτω το λεπτό και το παχύ έντερο
o Ανήκει στα όργανα της άνω κοιλίας
o Βρίσκεται προς τα αριστερά , κάτω από τον αριστερό

θόλο του διαφράγματος
o Χρησιμεύει για την πέψη των τροφών οι οποίες

διασπώνται σε απλούστερες ουσίες με τη δράση του
γαστρικού υγρού που εκκρίνεται από τους αδένες του

o Με τις περισταλτικές κινήσεις του μυϊκού χιτώνα του
τοιχώματός του το περιεχόμενο προωθείται προς το
λεπτό έντερο



ΣΤΟΜΑΧΙ 2

q Το στομάχι εμφανίζει 2 στόμια :

a) Το οισοφαγικό ή καρδιακό
b) Το πυλωρικό , το οποίο

επικοινωνεί με το 12δάκτυλο

q Διαιρείται σε 2 μοίρες :

a) Το κυρίως στομάχι
b) Την πυλωρική μοίρα



ΣΤΟΜΑΧΙ 3

Ø Το κυρίως στομάχι αποτελείται από το θόλο που βρίσκεται
πάνω από το επίπεδο του καρδιακού στομίου και το σώμα
του στομάχου

Ø Η πυλωρική μοίρα διαιρείται στο πυλωρικό άντρο και στον
πυλωρικό σωλήνα , ο οποίος καταλήγει στο πυλωρικό
στόμιο

Ø Η θέση και η μορφή του στομάχου εμφανίζουν μεγάλες
ποικιλίες στα διάφορα άτομα και στο ίδιο άτομο κατά τις
διάφορες ώρες της ημέρας

Ø Οι ποικιλίες αυτές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες , 
μερικοί από τους οποίους είναι η στάση του ατόμου , ο
βαθμός πληρότητας με τροφή του στομάχου , οι
αναπνευστικές κινήσεις του διαφράγματος και ο μυϊκός
τόνος του στομάχου



ΣΤΟΜΑΧΙ 4

Ανάλογα με το βαθμό του μυϊκού τόνου διακρίνουμε τρεις τύπους στομάχου :

1) Τον ορθοτονικό , με σχήμα J

1) Τον υπερτονικό , σαν κέρατο βοδιού

1) Τον υποτονικό , που είναι επιμήκης

Το στομάχι στηρίζεται : Ø Στον οισοφάγο
Ø Στον δωδεκαδάκτυλο
Ø Σε γειτονικά όργανα
Ø Στα κοιλιακά τοιχώματα
Ø Στο περιτόναιο

Το περιτόναιο σχηματίζει τους συνδέσμους του στομάχου : 

Ø Το μικρό και μεγάλο επίπλουν
Ø Το γαστροσπληνικό και γαστροφρενικό σύνδεσμο



ΣΤΟΜΑΧΙ 5

Το στομάχι αποτελείται από 4 χιτώνες : 1) Ο ορογόνος
2) Ο μυϊκός
3) Ο υποβλεννογόνιος
4) Ο βλεννογόνος , στον οποίο βρίσκονται

οι γαστρικοί αδένες

ΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΩΝ ΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
1. Τα κύρια κύτταρα . Ø Εκκρίνουν το προένζυμο πεψινιγόνο , το οποίο στο εσωτερικό του

ενεργοποιεί το ένζυμο της πεψίνης, το οποίο διασπά τις πρωτεΐνες

2. Τα καλυπτήρια ή
τοιχωματικά κύτταρα.

Ø Παράγουν τα γαστρικά οξέα και τον ενδογενή παράγοντα , ο
οποίος είναι απαραίτητος για το σχηματισμό των ερυθρών
αιμοσφαιρίων

3. Τα βλεννώδη
κύτταρα. Ø Παράγουν βλέννα με την οποία προστατεύεται ο βλεννογόνος από

τα οξέα και το ένζυμο της πεψίνης

4. Τα G-κύτταρα. Ø Βρίσκονται κυρίως στη πυλωρική μοίρα και παράγουν την ορμόνη
γαστρίνη



ΤΟ ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ

Ø Αποτελεί την συνέχεια του στομάχου
Ø Ξεκινάει από τον πυλωρό και φτάνει μέχρι το παχύ

έντερο στην ειλεοτυφλική βαλβίδα
Ø Βρίσκεται στην κάτω κοιλία
Ø Περιβάλλεται από το παχύ έντερο , το οποίο σχηματίζει

μία ατελή στεφάνη
Ø Έχει μήκος 6-7 μέτρα
Ø Διακρίνεται σε 3 μέρη : 1) Το δωδεκαδάκτυλο

2) Τη νήστιδα
3) Τον ειλεό



ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ

Ø Το δωδεκαδάκτυλο αποτελεί την πρώτη μοίρα του λεπτού
εντέρου

Ø Έχει μήκος 25-30 εκατοστά
Ø Ξεκινάει από την πυλωρική βαλβίδα
Ø Φτάνει στη νησιδοδωδεκαδακτυλική καμπή
Ø Έχει σχήμα αγκύλης, η οποία περιβάλλει την κεφαλή του
παγκρέατος

Ø Στον αυλό του δωδεκαδάκτυλου βρίσκονται οι εκφορητικοί
πόροι του συκωτιού και του παγκρέατος

Ø Το έκκριμά τους μαζί με αυτό των δωδεκαδακτυλικών αδένων
συμβάλλει στη διαδικασία της πέψης της τροφής



Η ΝΗΣΤΙΔΑ

Ø Ξεκινάει από την νησιδοδωδεκαδακτυλική καμπή
Ø Το εσωτερικό της παρουσιάζει κυκλικές πτυχές , τις

λάχνες, οι οποίες είναι λεπτές προσεκβολές του
βλεννογόνου , τα λεμφοζίδια, δηλαδή αθροίσματα
λεμφοκυττάρων και πλάκες Payer ,δηλαδή μικρά
επάρματα του βλεννογόνου που περιέχουν λεμφοζίδια

Ø Στη νήστιδα γίνεται η πέψη και η απορρόφηση των
τροφών



Ο ΕΙΛΕΟΣ

Ø Είναι η συνέχεια της νήστιδας
Ø Το εσωτερικό του είναι ίδιο με της νήστιδας
Ø Μαζί με την νήστιδα αποτελούν το ελικώδες έντερο
Ø Ολόκληρο το ελικώδες έντερο είναι ευκίνητο
Ø Κρέμεται από το πίσω κοιλιακό τοίχωμα από μία πτυχή του
περιτοναίου το μεσεντέριο



ΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ 1

Ø Ξεκινάει από την ειλεοτυφλική βαλβίδα και φτάνει μέχρι
τον πρωκτό

Ø Έχει μήκος 1,5 μέτρα
Ø Σχηματίζει μία στεφάνη, η οποία περιβάλλει το ελικώδες

έντερο
Ø Χωρίζεται σε 3 μέρη : 1) Το τυφλό, στο οποίο βρίσκεται και

η σκωληκοειδής απόφυση
2) Το κόλο, το οποίο έχει 4 μέρη : το

ανιόν, το εγκάρσιο, το κατιόν και
το σιγμοειδές

3) Το ορθό ή απευθυσμένο



ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ 2

Ø Το παχύ έντερο το διακρίνουμε από το λεπτό από τα
εξωτερικά του γνωρίσματα τα οποία είναι : 

1) Το μεγαλύτερο πλάτος του
2) Οι κολικές ταινίες
3) Τα εκκολπώματα και οι επιπλοικές αποφύσεις

Ø Εσωτερικά ο βλεννογόνος του παχέος εντέρου δεν έχει λάχνες
και πλάκες Payer έχει όμως λεμφοζίδια και βλεννώδεις
αδένες



ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ 3

Ø Στο παχύ έντερο γίνεται διάσπαση και απορρόφηση ορισμένων θρεπτικών ουσιών , 
βιταμινών, ηλεκτρολυτών καθώς επίσης απορρόφηση νερού και έκκριση άφθονης
βλέννας

Ø Με την απορρόφηση του νερού τα υπολείμματα της τροφής συμπυκνώνονται
(κόπρανα)

Ø Ταυτόχρονα με την έκκριση βλέννας τα κόπρανα γίνονται ολισθηρά και
αποβάλλονται

Ø Στο παχύ έντερο στην διαδικασία της πέψης βοηθούν και τα μικρόβια της εντερικής
χλωρίδας (κολοβακτηρίδιο)

Ø Αν η χλωρίδα του εντέρου καταστραφεί από υπερβολική χρήση αντιβιοτικών τότε
προκαλείται διάρροια



Η ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΗΣ ΑΠΟΦΥΣΗ

Ø Βρίσκεται στο τυφλό έντερο σε απόσταση 2-3 εκατοστών
από την ειλεοτυφλική βαλβίδα

Ø Έχει μήκος 6-10 εκατοστά
Ø Εμφανίζει 3 μέρη : 1) Τη βάση

2) Το σώμα
3) Την κορυφή

Ø Είναι αμυντικό όργανο επειδή έχει τοίχωμα πλούσιο σε
λεμφικό ιστό για αυτό και έχει ονομαστεί <<εσωτερική
αμυγδαλή>> 

Ø Σε περίπτωση φλεγμονής μαζεύεται πύον και υπάρχει
κίνδυνος ρήξης του τοιχώματός της ( οξεία σκωληκοειδίτιδα)  



ΗΠΑΡ ( ΣΥΚΩΤΙ )

Ø Είναι ο μεγαλύτερος αδένας του πεπτικού συστήματος
Ø Έχει βάρος 1.500 γραμμάρια
Ø Είναι μαλακό σε σύσταση
Ø Έχει καστανοκόκκινο χρώμα
Ø Βρίσκεται στην άνω κοιλία , κάτω από το δεξιό θόλο του

διαφράγματος
Ø Εμφανίζει 3 επιφάνειες : την άνω , την κάτω και την

οπίσθια
Ø Εμφανίζει 3 χείλη : το μπροστινό , το δεξιό και το

αριστερό
Ø Το σχήμα του μοιάζει με τρίγωνο
Ø Η κάτω επιφάνεια είναι επίπεδη και χωρίζεται με 2 

αύλακες σε 3 λοβούς : τον δεξιό , τον αριστερό και τον
τετράπλευρο

Ø Η δεξιά αύλακα κοντά στο πρόσθιο χείλος καταλήγει
στον κυστικό βόθρο , όπου βρίσκεται η χοληδόχος κύστη

Ø Οι δύο αύλακες ενώνονται πίσω από τον τετράπλευρο
λοβό και σχηματίζουν την πύλη του ήπατος

Ø Αυτή είναι μία σχισμή , από την οποία εισέρχονται και
εξέρχονται αιμοφόρα και λεμφικά αγγεία , χοληφόροι
πόροι και νεύρα



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ

1) Αιμοποίηση : Το ήπαρ κατά την εμβρυική ζωή χρησιμεύει για την παραγωγή ερυθρών
αιμοσφαιρίων

2) Παραγωγή χολής : Η χολή χρησιμεύει για την πέψη των λιπών στο έντερο
3) Μεταβολισμός των πρωτεϊνών : Είναι η σύνθεση πρωτεϊνών από αμινοξέα και η

διάσπαση των πρωτεϊνών , που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί με αποτέλεσμα το
σχηματισμό ουρίας

4) Μεταβολισμός των λιπών : Είναι η σύνθεση και η διάσπαση λιπαρών οξέων
5) Μεταβολισμός των υδατανθράκων : Το ήπαρ συνθέτει και αποθηκεύει το γλυκογόνο
6) Αδρανοποίηση χημικών ουσιών : π.χ. φάρμακα , τοξικές ουσίες κ.λπ..
7) Φαγοκυττάρωση και ανοσία : Γίνεται με τα φαγοκύτταρα του ήπατος , τα κύτταρα

Kuppfer
8) Πήξη του αίματος : Το ήπαρ συνθέτει τους περισσότερους παράγοντες πήξης του

αίματος ( ινωδογόνο , προθρομβίνη κ.α. )



ΕΚΦΟΡΗΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

Ø Είναι ο δρόμος από τον οποίο μεταφέρεται η χολή στο
δωδεκαδάκτυλο

Ø Χωρίζεται σε 2 μοίρες την ενδοηπατική και την εξωηπατική
Ø Η ενδοηπατική ξεκινά από τα χοληφόρα τριχοειδή που

ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν τους χοληφόρους
πόρους ( ενδοηπατικά χοληφόρα)

Ø Η εξωηπατική αποτελείται από τον δεξιό και αριστερό
ηπατικό πόρο , οι οποίοι ενώνονται και δίνουν τον κοινό
ηπατικό πόρο

Ø Αυτός ενώνεται με τον κυστικό πόρο της χοληδόχου κύστης
και δίνει το χοληδόχο πόρο , οποίος καταλήγει στο
δωδεκαδάκτυλο στο φύμα του Vater



Η ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ

Ø Έχει μήκος 8-10 εκατοστά
Ø Έχει σχήμα αχλαδιού
Ø Χωρητικότητα 30-50 κυβικά εκατοστά
Ø Βρίσκεται στον κυστικό βόθρο της κάτω επιφάνειας του

ήπατος
Ø Χωρίζεται σε 3 μέρη : 1) Τον πυθμένα

2) Το σώμα ( το οποίο βρίσκεται
στον κυστικό βόθρο )

3) Τον αυχένα , του οποίου η
συνέχεια είναι ο κυστικός πόρος

Ø Αποθηκεύει τη χολή που παράγεται στο ήπαρ
Ø Η χολή μέσα στη χοληδόχο κύστη συμπυκνώνεται με την

απορρόφηση νερού
Ø Η χολή είναι ένα υδατικό διάλυμα που αποτελείται από

βλέννα, χολικά οξέα , χολοχρωστικές (κυρίως χολελυθρίνη ), 
χοληστερόλη, φωσφολιπίδια και ηλεκτρολύτες ( ιόντα
νατρίου, καλίου, χλωρίου) και άλλα. 



ΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ

Ø Έχει μήκος 10-15 εκατοστά
Ø Βάρος 80 γραμμάρια
Ø Βρίσκεται στην άνω κοιλία
Ø Παρουσιάζει σχήμα όμοιο με σφύρα
Ø Χωρίζεται σε 3 μέρη : 1) Την κεφαλή

2) Το σώμα
3) Την ουρά

Ø Η κεφαλή του παγκρέατος περιβάλλεται από την αγκύλη του
δωδεκαδακτύλου

Ø Η ουρά πηγαίνει προς τα αριστερά και φτάνει μέχρι το
σπλήνα

Ø Το πάγκρεας είναι αδένας και έχει εξωκρινή και ενδοκρινή
μοίρα



Η ΕΞΩΚΡΙΝΗΣ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Εξωκρινής μοίρα
παγκρέατος

Ø Παράγει το παγκρεατικό υγρό , το οποίο περιέχει ένζυμα
απαραίτητα για την πέψη των πρωτεϊνών , των λιπών , 
και των υδατανθράκων

Ø Εκκρίνεται στο δωδεκαδάκτυλο με τους δύο
εκφορητικούς πόρους του παγκρέατος (μεγάλος και
μικρός εκφορητικός πόρος)

Ø Αυτοί εκβάλλουν είτε μαζί στο φύμα του Vater είτε
ανεξάρτητα, ο μεγάλος στο φύμα του Vater  ο μικρός στο
φύμα του Santorini



Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΗΣ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Ενδοκρινής μοίρα
παγκρέατος

Ø Παράγει την ινσουλίνη
Ø Η ινσουλίνη ρυθμίζει την ανταλλαγή των υδατανθράκων

στον οργανισμό
Ø Η ινσουλίνη παράγεται από ειδικούς κυτταρικούς

σχηματισμούς, τα νησίδια του Langerhans , τα οποία
βρίσκονται σε όλο το πάγκρεας και κυρίως στην ουρά



Ο ΣΠΛΗΝΑΣ

Ø Αν και ανήκει στο λεμφικό σύστημα, περιγράφεται στο πεπτικό γιατί
γειτονεύει με τα όργανα του πεπτικού συστήματος

Ø Έχει βάρος 150-200 γραμμάρια
Ø Το σχήμα του μοιάζει με το¼ πορτοκαλιού
Ø Βρίσκεται στην άνω κοιλία στο βάθος του αριστερού υποχόνδριου

και στο ύψος της 9ης , 10ης και 11ης πλευράς
Ø Έχει 2 επιφάνειες : 1) Την έξω ή διαφραγματική

2) Την έσω ή σπλαχνική

Ø Η διαφραγματική επιφάνεια είναι κυρτή και έρχεται σε άμεση σχέση με
το διάφραγμα

Ø Στη σπλαχνική επιφάνεια βρίσκονται οι πύλες του σπλήνα από τις
οποίες διέρχονται η σπληνική αρτηρία , η σπληνική φλέβα, τα
λεμφογάγγλια και νεύρα

Ø Ο σπλήνας περιβάλλεται από ινώδη συνδετικό ιστό
Ø Στο εσωτερικό βρίσκεται ο σπληνικός πολφός , ο οποίος διακρίνεται στο

λευκό και στον ερυθρό



ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΠΛΗΝΑ

q Παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά την εμβρυική ζωή

q Παραγωγή λεμφοκυττάρων (λευκός πολφός)

q Καταστροφή γερασμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων

q Άμυνα του οργανισμού (καταστροφή μικροβίων , παραγωγή
αντισωμάτων)

q Δεξαμενή αίματος . Ο σπλήνας μπορεί λόγω της κατασκευής του να
συγκεντρώνει μεγάλο όγκο αίματος και έτσι ρυθμίζει την κυκλοφορία του
αίματος



ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

v Ο γαστρεντερικός σωλήνας αποτελεί τη μόνη φυσιολογική
οδό , με την οποία διατρέφεται ο ανθρώπινος οργανισμός

v Μέσα στον πεπτικό σωλήνα γίνεται : 

1) Η μετακίνηση της τροφής

2) Η έκκριση πεπτικών υγρών

3) Η πέψη των τροφών και
απορρόφηση των θρεπτικών
συστατικών του νερού και των
ηλεκτρολυτών



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΨΗΣ


